10

الثالثاء  4آب  2015العدد 2656

العالم

على الغالف

عمال يزيلون مصعدًا يفصل «فيال»
ّ
الملك السعودي في منتجع
فاالريوس الفرنسي عن الشاطئ
(أ ف ب)

َّ
َ
أخيرًا خ َلص رمضان ،فحق لسلمان «خادم الحرمين» أن ينال نصيبه الشرعي
من االستجمام ،بعدما أرهق بدنه بالصيام والقيام ،وأنهك عقله بمشقات قيادة ّ
األمة في
ّ
ّ
المقدسة» على أن تكون وجهة
واستقر الرأي بين أفراد «العائلة
ساحات الوغى والصدام.
رحلة ّ
الحج ،هذا الصيف ،نحو سواحل الريفييرا الفرنسية ،حيث تملك األسرة السعودية أكثر من
«بيت حرام» على شواطئ نيس وكان وموناكوّ ،
ثم من بعد ذلك يعتمرون في سردينيا،
وتكون خاتمة الطواف في ماربيا

َ
َ
َ
«خدم الحرمين»
في إجازة
جعفر البكلي
مساء يــوم السبت  25تموز  ،2015وصل
امللك سلمان وحاشيته إلــى مطار«نيس
ـ ـ ـ كـ ــوت دازي ـ ـ ــر» ف ــي ط ــائ ــرت ــن عـمــاقـتــن
م ــن نـ ــوع ب ــوي ـن ــغ  ،747تــراف ـق ـه ـمــا ث ــاث
مــروحـيــات (هليكوبتر) تطير فــي مهمة
دفاعية على ارتفاع منخفض .وحني هبط
سـلـمــان مــن طــائــرتــه ،وج ــد أكـثــر مــن مئة
س ـيــارة مــرسـيــدس فــاخــرة تـنـتـظــره على
م ــدرج املـطــار لتنقله مــع مــن ج ــاؤوا معه
إلــى مقر إقــامـتــه املـسـ ّـمــى «قـصــر الفجر»،
فــي منتجع «فــالــوريــس ـ ـ خـلـيــج ج ــوان»
ال ــواق ــع ف ــي ج ـن ــوب ش ــرق فــرن ـســا .وقـبــل
وصـ ــول امل ـل ــك ،ك ــان ق ــراب ــة أل ــف م ــن أف ــراد
الحاشية السلمانية ،هم خليط من أمراء
وحريم وعيال وموظفني وحرس وعسس
وخ ــدم ،قــد سبقوه إلــى فرنسا باليخوت
والطائراتُ ،لي ّ
هيئوا ملوالهم أسباب املقام
الرغيد.
ّ ّ
إال أن صـفــو اإلجـ ــازة امللكية ســرعــان ما
ّ
تعكر ،في املحطة األولى الفرنسية ،حينما
استقبلت الـصـحــافــة األوروبـ ـي ــة الـعــاهــل
ُ
بكثير
الفاحش الثراء وحاشيته املـبــذرة
َ
مــن الـغـمــز والـلـمــز وال ـهــزء .وزادت ضيق
ُ
األخبار التي تناقلتها وكاالت
السعوديني
ّ
أن أكـثــر مــن مئة ألــف مواطن
األن ـبــاء عــن ّ
وقعوا عريضة احتجاج ّ
ضد
فرنسي قد
قيام الشرطة بطرد املصطافني من شاطئ
«المـ ـي ــران ــدول» ال ـع ــام ،ال ـقــريــب م ــن قصر
سلمان ،في منتجع فالوريس ()1؛ وذلك
ألجــل أن يخلو الـجـ ّـو آلل سعود وحدهم
كي يستمتعوا بالبحر ،دونــا عن الناس
أجمعني! ثـ ّـم تعقدت األمــور كثيرًا عندما
أمـ ــر امل ـل ــك ال ــوه ــاب ــي ب ـص ــرف شــرطـيـتــن
فــرنـسـيـتــن كــانــت ب ــاري ــس ق ــد ّ
عينتهما

ضـمــن الـفــريــق األم ـنــي ال ــذي يـسـهــر على
ّ ّ
ثم إن املشكلة
تأمني الحماية له ولرهطه.
ت ـفــاق ـمــت أك ـث ــر فــأك ـثــر ح ـتــى خ ــرج ــت عن
طور الوقار الواجب ملقام «خادم الحرمني
الـشــريـفــن» ،حينما تـظــاهــر ع ـشــرات من
ال ـن ــاش ـط ــن ال ـن ـس ــوي ــن (وب ـع ـض ـه ــم مــن
الــرجــال الـعــراة والنسوة الـعــاريــات) قرب
«قصر الفجر» ،مقر سكن سلمان ،داعني
إل ــى طـ ــرده م ــن فــرن ـســا ،ومـحـتـجــن على
السياسات السعودية التي تقمع النساء.
وقد ّ
سبب هذا الشغب إحراجًا للسلطات
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـ ـتـ ــي طـ ــاملـ ــا حـ ــرصـ ــت عـلــى
م ـجــام ـلــة ال ـس ـع ــودي ــن وال ـ ـت ـ ـ ّ
ـودد إلـيـهــم
ّ
ّ
وتملقهم ،بل إن النفاق استدعى أحيانًا
أن يضع الفرنسيون قوانينهم السارية
جانبًا ،لكي يرضى آل سعود وينبسطوا.
وف ـي ـمــا ي ـخــص ق ـصــر «ال ـف ـج ــر» ف ــي بـلــدة
ً
ف ــال ــوري ــس ،م ـث ــا ،ف ـقـ ّـد دأب امل ـســؤولــون
ال ـف ــرن ـس ـي ــون ع ـل ــى غـ ــض ب ـص ــره ــم كـلـمــا
تعلق األمر بمخالفات البناء الكثيرة التي
يرتكبها آل سعود في داخل عقارهم ،ومن
حوله أيضًا .حتى صار القصر الذي كان
في يوم من األيــام تحفة معمارية ،مجرد
ّ
مجمع من البنايات غير املتناسقة التي
أق ـي ـمــت م ــن دون رخ ـص ــة ( .)2ول ـق ــد زاد
ه ــذا األمـ ــر ع ــن حـ ـ ّـده ،حـيـنـمــا ل ــم يـجــد آل
غيهمّ ،ملــا ّ
سعود من يردعهم عن ّ
شيدوا
أج ـ ً
ـزاء مــن ســور قصرهم على حــافــة ماء
البحر ،فخرقوا بــذلــك الـقــانــون الفرنسي
ال ــذي يمنع الـتـعـ ّـدي على الـشــاطــئ العام
ّ
ومـ ـص ــادرت ــه .ل ـك ــن ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة
الفرنسية وقفت ،في نهاية املطاف ،موقفًا
حــازمــا مــن األس ــرة الـحــاكـمــة الـسـعــوديــة،
حني أجبرت مسؤولي «بالد األنوار» على
أن يمنعوا آل سعود من بناء ّ
سد بحري
صغير خــاص عند الـشــاطــئ الـقــريــب من

ّ
السد يتجاوز
حــدود قصرهم ،وكــان ذلك
ّ
ّ
حد الشط ،ليلتهم البحر نفسه!

«شهاب الدين ألعن من أخيه»
على الرغم من كل هــذه املشاكسات التي
ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا س ـل ـمــان وأزالم ـ ـ ــه ،ل ـيــس من
ّ
ال ـحــق أن ي ـ ّـدع ــي أح ــد أن آل س ـعــود غير
مـ ّ
ـرح ــب ب ـهــم ف ــي أوروب ـ ـ ــا أو غ ـيــرهــا من
املناطق السياحية .فحجم ما ينفقه القوم
ّ
التصور .وامللك سلمان
في رحالتهم يفوق
ب ــال ــذات ،يعتبر نسخة مطابقة لشقيقه
األكـبــر امللك فهد ،فــي حــب مظاهر البذخ
وال ـس ـفــاهــة ف ــي تـبــذيــر امل ــال ال ـع ــام .ولـقــد
نقلت بعض وســائــل اإلع ــام البريطانية
( ،)3في العام املاضي ،خبر حجز سلمان
ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز ل ـثــاث ج ــزر خــابــة في
أرخـ ـبـ ـي ــل املـ ــالـ ــديـ ــف لـ ـتـ ـك ــون مـخـصـصــة
ل ــه ول ـحــاش ـي ـتــه الـ ـت ــي رافـ ـقـ ـت ــه ،م ــن أج ــل
ق ـضــاء اإلج ـ ــازة الـسـنــويــة .ودف ــع سلمان
 18م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي (ح ــوال ــى
 30م ـل ـيــون دوالر) الكـ ـت ــراء املـنـتـجـعــات
الثالثة :انانتارا داهيغو ،وانانتارا فيلي،
ون ـ ــاالدو ،لـفـتــرة ت ــراوح ــت مــن  24شباط
ح ـت ــى  15آذار  .2014ولـ ــم ت ـش ـمــل كـلـفــة
الـثــاثــن مليون دوالر النفقات املتعلقة
ب ــاإلق ــام ــة واألك ـ ـ ــل واس ـت ـئ ـج ــار ال ـي ـخــوت
ونفقات الجيب والتموين وكل ما يتعلق
برفاه األمير وحاشيته التي ّ
ضمت 100
حــارس أمني ومرافق .واتخذت إجــراءات
أمن مشددة لحماية ولي العهد السعودي
وأبطلت جميع الحجوزات
وأفراد عائلته،
ِ
ّ
السياح
السابقة لحجز سـلـمــان ،وأبـ ِـعــد
املوجودون في تلك املنتجعات إلى فنادق
أخ ـ ــرى ب ـع ـي ــدة ،وأل ـغ ـي ــت ك ــاف ــة ال ــرح ــات
ال ـب ـحــريــة ف ــي ت ـلــك األمـ ــاكـ ــن ،وم ـن ــع على
العاملني حمل هواتفهم النقالة ،ما ّ
سبب

النفاق استدعى أن
يضع الفرنسيون
قوانينهم جانبًا ،لكي
يرضى آل سعود
في تموز عام  ،1919دعت
الحكومة البريطانية عبد
العزيز آل سعود لزيارة لندن

ارت ـب ــاك ــا وغ ـض ـبــا وض ـي ـقــا .وح ــن وصــل
سـلـمــان إل ــى املــالــديــف ك ــان ف ــي انـتـظــاره
اليخت الفاخر العمالق الخاص به ،الذي
يـضــم ف ــي أح ــد طــواب ـقــه مستشفى عــائــم
ملعالجة حاالت الطوارئ الطبية.
ّ
ويـبــدو أن جــزر املــالــديــف ،ومــا تــوفــره من

«ف ــرص» بـعـيــدة عــن ال ـع ـيــون ،ت ــروق جـدًا
م ــزاج األسـ ــرة الـسـلـمــانـيــة ال ـب ــاذخ ــة .فقد
ذك ــرت بـعــض وكـ ــاالت األنـ ـب ــاء ،ف ــي شهر
ّ
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،أن ول ـ ـ ّـي ول ـ ـ ّـي الـعـهــد
ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ق ــد أنـفــق
ف ــي ل ـي ـلــة واح ـ ـ ــدة ن ـح ــو ث ـمــان ـيــة مــايــن
دوالر ،بــال ـت ـمــام وال ـك ـم ــال ،ألج ــل إح ـيــاء
ليلة صــاخـبــة فــي جــزيــرة «ف ـيــا» ،إحــدى
جزر املالديف .وقد استأجر وزير الدفاع
السعودي الشاب الجزيرة الخالبة النائية
فــي املحيط الـهـنــدي ،ليقيم فيها حفلته
الخاصة التي دعا إليها بعض مشاهير
الغناء العامليني من أمثال جنيفر لوبيز،
وشاكيرا ،ومغني الراب .PSY
ورغ ــم ه ــذا اإلس ـ ــراف الـسـلـمــانــي املـفـجــع،
ُ
فــإن مثل هــذا الجنون ال ُيـعـ ّـد شيئًا نكرًا
ف ــي سـ ـي ــرة مـ ـل ــوك الـ ـس ــال ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
َ
ّ
ذل ــك ألن الـخـلــف يمضي حـثـيــث الخطى
عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـ ـ ــذي رس ـ ـمـ ــه الـ ـسـ ـل ــف.
وامل ـلــك سـلـمــان طــاملــا ك ــان مــولـعــا بتقليد
ب ــذخ شـقـيـقــه امل ـلــك فـهــد ال ــذي ك ــان ينفق
مـ ــع م ــرافـ ـقـ ـي ــه ،فـ ــي م ـن ـت ـج ـع ــات م ــارب ـي ــا
واس ـت ـي ـبــونــا وفــوي ـن ـغ ـيــروال اإلس ـبــان ـيــة،
خ ـ ــال شـ ـه ــور الـ ـصـ ـي ــف ،مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 90
مليون ي ــورو (بحسب تـقــديــرات جمعية

سوريا
تقرير

ّ
«داعش» يتوعد بالعودة إلى الحسكة ...وعين «الوحدات» على الشدادي
ّ
هدد «داعش» بالعودة
القريبة إلى مدينة الحسكة
بعد ثالثة أيام من تأمينها،
وسط معلومات عن
استعدادات «الوحدات»
للهجوم على الشدادي ،تزامنًا
مع انخفاض مستوى التوتر
بين الجيش و«الوحدات»

أيهم مرعي
يواصل الجيش السوري تثبيت نقاطه
الدفاعية في الجهتني الشرقية والغربية
ملــدي ـنــة ال ـح ـس ـكــة ،ب ـعــد ث ــاث ــة أي ـ ــام من
إت ـ ـمـ ــام ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا ،إث ـ ــر ن ـجــاح
وح ــدات ــه ف ــي ت ـحــريــر كـلـيـتــي الـهـنــدســة
امل ــدن ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ح ــي ال ــزه ــور،
وسيطرة «الوحدات» الكردية على دوار
ال ـبــانــورامــا ومــديــريــة الـنـقــل .التنظيم،
نتيجة للضغط الكبير الذي تعرض له
في املدينة ،سحب عناصره باتجاه قرية
الداودية جنوب شرق املدينة ،بالتزامن

م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزات م ـ ــن الـ ـق ــرى
ّ
ّ
والصاللية.
والتبة
الشرقية كــرد شقرا
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي أك ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«داعـ ـ ـ ــش ي ـ ـحـ ــاول ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مــدي ـنــة
الحسكة ،مــع وجــود قـيــادات رفيعة في
مدينة الـشــدادي ،ووصــول كتيبة أسود
التوحيد ذات الغالبية الكازاخستانية
واألفـ ـغ ــانـ ـي ــة إل ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة ،مـ ــا يــؤشــر
الس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات م ـج ـهــولــة لـلـتـنـظـيــم فــي
املنطقة» .املصدر لفت إلــى أن «الجيش
ّ
لصد
وال ـق ــوى امل ـســانــدة لــه مـسـتـعــدون
الهجمات والــدفــاع عن مدينة الحسكة،
فمن دفع عشرات الشهداء للحفاظ على

املــديـنــة ،رغ ــم تفجير داع ــش  43سـيــارة
مفخخة ،مستعد أن يدفع املزيد لبقائها
آمنة» .التنظيم الذي خسر العشرات من
ع ـنــاصــره فــي م ـعــارك الـحـسـكــة أبــرزهــم
«والـ ــي الـحـسـكــة» أب ــو أســامــة الـعــراقــي،
وعــامــر الــرفــدان «الــوالــي» السابق لدير
ال ــزور ،يسعى ،وفــق مـصــادر متطابقة،
للحفاظ على مواقعه والتخطيط لشن
هجمات جــديــدة ،وذلــك لتوجيه ضربة
لـلـجـيــش و«ال ـ ــوح ـ ــدات» ،إلي ـج ــاد رقـعــة
جغرافية جــديــدة بديلة مــن تــدمــر التي
تشهد ضغطًا كبيرًا قد يجبر التنظيم
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب م ـن ـهــا .وه ــو م ــا أك ــده

هجوم «داع ــش» أمــس على قرية ّ
الغرة
وم ـح ـطــة اإلذاعـ ـ ــة ف ــي ج ـبــل عـبــدالـعــزيــز
وس ـي ـط ــرت ــه ع ـل ـي ـهــا لـ ـس ــاع ــات ،ق ـب ــل أن
ّ
ت ـت ـم ــكــن «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» ،ب ــإسـ ـن ــاد ج ــوي
مــن طــائــرات «الـتـحــالــف» ،مــن اسـتـعــادة
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،وق ـتــل  45من
ع ـنــاصــر ال ـت ـن ـظ ـيــم .إل ــى ذلـ ــك ،انـخـفــض
م ـس ـتــوى ال ـت ــوت ــر نـسـبـيــا ب ــن الـجـيــش
و«الــوحــدات» في الحسكة ،مع استمرار
محاوالت األخيرة التقدم باتجاه وسط
املدينة ،فسيطر عناصرها على مدرسة
األمل الخاصة (العائدة لكنيسة السريان
األرثــوذوكــس) ،مع نشر لعناصر مرور

